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Bedum zelfstandig
(Vervolg voorpagina)
Herindelen is onvermijdelijk
zegt de partij, als je het steeds
complexer wordende takenpakket dat op gemeenten
afkomt het hoofd wilt kunnen bieden. Tot die conclusie
kwam GB door het advies van
de Commissie Jansen, maar
ook door haar zorgen over de
huidige samenwerkingsclusters. De vraag is niet langer
wel of niet herindelen, maar
met wie Bedum moet fuseren
tot één grote gemeente. Daarop heeft de partij ook al twee
mogelijke antwoorden: samengaan met het Hogeland
en de Eemsdelta, of herindelen in een combinatie van
schakelgemeenten – Ten
Boer, Haren, een deel van
Slochteren en Bedum – en de
stad Groningen. GB’s achterban mag de komende tijd
‘schieten’ op haar nieuwe
standpunt. De partij wil burgers eerst goed informeren,
en dan pas laten kiezen.

Samenwerking

De rest van de raad ziet Bedum het liefst als zelfstandige
gemeente, die samenwerkt
met andere gemeenten waar
dat moet en kan en dichtbij
de burger staat. Een gemeente die zelfstandig is maar
samenwerkt, kan forse extra
taken en risico’s wel aan.
Mocht herindeling toch een
feit worden, dan wil de raad
niet aan een Hogelandgemeente, zoals de commissie
Jansen adviseert. Die gemeente zou qua inwoneraantal te
klein en financieel niet toekomstbestendig zijn. Als de
provincie echt wordt opgedeeld in zes grote gemeenten,
vindt de raad dat de provinciegrens ook achterhaald is.
Alle partijen zeggen alert te
zijn op hun omgeving en de
kop niet in het zand te willen
steken: aan herindeling valt
door druk van buitenaf wellicht niet te ontkomen.

Mager

Het CDA vindt de argumenten die de commissie Jansen
geeft voor herindeling mager.
Nieuwe gemeentegrenzen
leiden ook volgens de PvdA
maar “heel beperkt tot minder problemen”. beide partijen wachten met hun standpunt tot ze de mening van
hun achterban weten.
Als herindeling onvermijdelijk blijkt dan pleit de CU
voor een gemeente NoordGroningen met het Reitdiep,
het Eemskanaal en de Dollard
als natuurlijke grenzen.
“Hierdoor komen de havens
van Delfzijl, de Eemshaven
en Lauwersoog in één gemeente en wordt de sociaaleconomische positie versterkt.”
De VVD zou in geval van
herindeling het liefst samen
gaan met de stad Groningen.
Tweede keus is een fusie van
schakelgemeenten Ten Boer,
Bedum, Winsum en Zuidhorn.
Ook fractie Hoiting zegt in
het rapport van de commissie
Jansen weinig argumenten te
hebben gevonden voor herindeling. Veel argumenten van
de commissie kunnen ook
worden ingezet voor samenwerking.

Bijeenkomsten

Ook het college vindt dat
groter niet beter is. Deze
week zijn er informatieve
bijeenkomsten voor inwoners. De uitkomsten van de
discussies tijdens deze bijeenkomsten en de enquête op de
site worden tijdens de ABZvergadering van 11 april
besproken. Half april wil
burgemeester Henk Bakker
de reactie van raad, college
en inwoners op het provinciehuis hebben, want dan gaat
de provincie echt aan het
werk met de ontwikkeling
van hun eigen visie.

